
Protokoll styrelsemöte  
 

SSRK Västra avdelningen 
Datum: 30 juni 2015 
Tid: 18:30 
Plats: Åvägen 3, Mölnlycke  

§61 – 72 
 
Närvarande:  Berth Nilsson 
   Göran Lundgren 
   Eddie Nilsson 
   Biggan Elofsson 
   Ida Nilsson 
   Lena Andreasson 
   Margareta Stigson 

  Pernilla Ernst 
Adjungerad:  Titti Karlström 

 
Förhinder:  Eva Gilljam 
    

§61. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§62. Val av sekreterare 

PE valdes att föra anteckningar under mötet. 

 

§63. Val av justerare 

GL valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 

 

§64. Godkännande av dagordning 

Till dagordningen lades två punkter (j. Tolling samt k. FB-R). 

 

§65. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§66. Skrivelser 

Inkommande  



v. 25 

Material/information om FB-R från SSRK:s kommitté för funktion och mentalitet 

(KFM) 

v. 26 

Auktorisationer / exteriördomare från Exteriör 

Protokollsutdrag SKK/UtsK från SKK 

Protokollsutdrag från Utställningskommittén SKK (Separat veckopost till SSRK 

Västra) 

Info från SKK – Felaktig CUA 

Nyhetsbrev SKK Utställningskommitté juni/juli 2015 

v. 27 

Inbjudan till utbildning i föreningsteknik från SSRK kansli 

 

§67. Genomgång uppdragslista 

Listan gicks igenom och reviderades för vidare arbete av styrelseledamöterna. 

 

§68. Rapporter 

a. Ordföranden BN 

Inget att rapportera. 

b. Sekreteraren PE 

Inget att rapportera. 

c. Kassören GL 

Ekonomin är god.  

Avdelningen har fått redovisningar ifrån sektionernas WT-cupens 

arrangörer. 

d. Retrieveransvarig EN 

Domarbyte på Boråsprovet. Karin Thunander har lämnat återbud. 

Ersättare ej klart. 

Unghundsderbyt gick mycket bra. 185 hundar kom till start. 

Kilanda Betong har meddelat att de sponsrar Västras lag till Lag-SM med 

picking up-västar. 

Avdelningen har fått förfrågan att bereda plats för två domarelever (Peter 

Boltorp och Andreas Josefsson) att göra aspiranttjänstgöring. Styrelsen 

beslutar att avdelningen ska åta sig uppdraget och siktar på Hjoprovet. 



e. Spanielansvarig BE 

Arbetet med att arrangera en träningsdag för funktionärer pågår. 

Verksamheten har mist en jaktprovsdomare som avauktoriserats. 

Tre nya domare har blivit godkända på sin elevtjänstgöring. 

Förhoppningsvis har vi därmed fler nya domare till nästa år. 

f. Viltspårsansvarig BN. 

Den här månaden har det genomförts drygt 22 spår i avdelningens regi. 

Eva Gilljam vann SM-kvalet och kommer att representera Västra 

avdelningen. 

Styrelsen beslutar att ersätta domare för SM-kvalspår med 350 kr. 

g. Utställningsansvarig MS 

Efterlyser hjälp med sponsorer. GL har en lista med förslag på personer 

som kanske kan hjälpa till, skickar till MS. 

h. Utbildningsansvarig LA 

Kurs i samband med spaniel-WT. 7 personer deltog och var mycket nöjda 

enligt ryktet.  

Många förfrågningar om kurser, ffa valpkurs. Planerar detta till hösten. 

LA arbetar med en enkät för att kunna sammanställa vilka instruktörer 

som kan tänka sig att hålla kurser för avdelningen och isf vilka kurser. 

Presenterar ett förslag på en webbaserad kurs i Föreningsteknik via 

Studiefrämjandet. Styrelsemedlemmarna får fundera på detta. 

i. Informationsansvarig IN 

Nya hemsidan ligger ute. En del texter behöver redigeras.  

Styrelsen beslutar att webbutvecklaren ersätts med 7500 kr för arbetet 

med utvecklingen av den nya hemsidan samt löpande uppdateringar. 

j. Tolling 

Haft ett prov i början av april. Ytterligare ett prov i augusti. Titti håller på 

med sin elevtjänstgöring i domarutbildningen.  

k. FB-R 

Två stycken inställda pga för få anmälda. I år har 8 st hundar beskrivits i 

Västra (6 flattar, 2 golden). Få labradorer och tollare. Nästa beskrivning i 

Västra avdelningen blir 20/9. 

 



§69. Verksamhetsplanen 

Familjedagen diskuterades och om huruvida vi hinner arrangera ett så pass stort 

arrangemang på den korta tid som är. Med tanke på semester, hösten som 

startar med prov, jakt osv. 

 

§70. Övriga ärenden 

a. Fullmäktige 

BN, EN, MS, PE berättar kort om några saker som sades på FM. 

Exteriörbeskrivningen för retriever kvarstår. 

Man inför kvalitetspriser på KKL 1, 2, 3, 0. 

Västras motion: En arbetsgrupp ska arbeta med det. EN ska ingå i den. Man vill 

lägga ändringarna i ROA istället för i reglerna. 

Det blir inga officiella WT inom närmaste tiden. Man ska jobba med WT-

domarutbildning. 

 

§71. Kommande styrelsemöte 

12 augusti 18:30, Åvägen 3, Mölnlycke 

29 september 18:30, Åvägen 3, Mölnlycke 

 

§72. Mötets avslutande 

Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

       

Pernilla Ernst, sekreterare 

   

 

Justeras 

 

             

Berth Nilsson, ordförande   Göran Lundgren, sekreterare 


